komunikaty
duszpaster skie
Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin odprawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której będziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w naszym kościele odprawiane jest w każdy piątek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży pracującej.
Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.
Siostry Pasjonistki zapraszają do wspólnej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości beatyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpoczęła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwoniąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od godziny 6.00. do 21.00.
Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z narażeniem życia, głoszą Ewangelię.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Centralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie przewodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy proszą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej oraz Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na modlitwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odprawiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

Pragniemy zorganizować przy naszej parafii warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzięciem udziału, w którychkolwiek z zajęć prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej parafii i w gablocie przed kościołem.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na czuwanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się będziemy po Mszy św. o godz. 18.00.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej przeprowadzone będą w dniach 11 – 13 kwietnia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.
Rekolekcje parafialne rozpoczną się w niedzielę 10 kwietnia.
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emitowany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa;
tel./fax: 22-842-18-01

(tel. czynny od pn. do pt. w godz. pracy kancelarii)
Kancelaria czynna: pn., śr., pt - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
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W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla młodzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.
W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z parafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Dubiecko – zapowiedź I.
Tomasz Zbigniew Gałązka, wolnego stanu
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, wolnego stanu z
parafii tutejszej – zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

ogłoszenia
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5miesięcznym synkiem na dłuższą współpracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.: 504 217 208".

*******

Rodzina poszukuje uczciwej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.: 888 022 066.

Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
www: parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć remont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remontowych zachęcamy, aby 1% naszego podatku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że 1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villanowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Fundacji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie internetowej www.fundacja-wilanow.pl.
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Od obowiązku do przywileju
- moje doświadczenie
Eucharystii
Urodziłam się w rodzinie katolickiej, praktykującej, gdzie rodzice sumiennie spełniali obowiązek niedzielnej i świątecznej Mszy św. Pamiętam
jeszcze Msze św. sprawowane w języku łacińskim i moje wzruszenie, kiedy
uczestniczyłam po raz pierwszy we Mszy odprawianej po polsku. Rozumiałam słowa modlitw wypowiadanych przez kapłana!
Do 38 roku życia Mszę św. traktowałam jako obowiązek, który spełniałam,
aby uniknąć ciężkiego grzechu. Oddawałam Panu Bogu to, co było obowiązkowe, choć czasem zdarzały się
zaniedbania, szczególnie jeśli chodzi
o codzienny pacierz. Czułam jednak,
że staję się coraz bardziej pusta. Docierało do mnie słowo Boże: „Obyś był
zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś
letni, (...) chcę cię wyrzucić z mych ust”
(Ap 3,15-16). Wiedziałam, że jestem
letnia, ale nie wiedziałam, co zrobić,
aby stać się gorącą…
Kiedy nadszedł czas Wielkiego Postu, postanowiłam dać Panu Bogu coś
więcej, niż tylko to, co obowiązkowe
i poszłam na Gorzkie Żale. Natrafiłam
na rekolekcje ewangelizacyjne, które
miały miejsce właśnie w tym czasie.
Doświadczyłam na nich wspólnoty
z braćmi i siostrami. Bardzo mi tego
brakowało, bo w mojej dużej parafii
czułam się samotna, obca, nikomu
nieznana. Przyłączyłam się do Ruchu
Światło-Życie, który organizował te rekolekcje. I tak, w małej wspólnocie, zaczęło się poznawanie Boga i doświadczanie Jego miłości do mnie.
Powoli odkrywałam, że Eucharystia
jest darem Bożej miłości dla człowieka, dla mnie. Jest w niej obecny żywy
Jezus, który w każdej Eucharystii
ofiarowuje się Bogu Ojcu za mnie, za
moje grzechy. Jestem grzesznikiem
i potrzebuję zbawienia, przemiany,
oczyszczenia, a to wszystko dokonuje
się w Eucharystii. Biorąc udział w pełni we Mszy św., przyjmuję zbawienie
ofiarowane mi przez Boga. Mogę także pomagać innym, uczestnicząc we
Mszy św. w ich intencji. Eucharystia
to także najlepsza modlitwa, a więc
powierzam w niej Bogu najróżniejsze
sprawy. Zrodziło się także w moim
sercu pragnienie, aby przyprowadzać
innych do Chrystusa, aby pracować
w winnicy Pańskiej, troszcząc się
o zbawienie dusz.

Nie pracuję zawodowo, zajmuję
się prowadzeniem domu dla rodziny
(męża i dzieci).
Aby mieć motywację do wstawania niezbyt późno, postanowiłam codziennie uczestniczyć we Mszy św.
porannej. Pomyślałam sobie, że gdybym pracowała zawodowo, musiałabym wstawać do pracy, a tak wstaję
do pracy w winnicy Pańskiej. Kościół
zezwala na przyjmowanie Komunii
Świętej dwa razy dziennie, o ile po raz
drugi przyjmuje się Ją uczestnicząc
w Eucharystii. Postanowiłam korzystać
z tej możliwości, aby nieść innym pomoc do zbawienia wszelkimi dostępnymi mi środkami. Miałam spore wątpliwości, czy to, co robię, podoba się
Panu Bogu. Nie podobało się to mojemu mężowi i dzieciom, którzy uważali,
że nie jest to normalne. Oddawałam tę
sprawę Panu Bogu, także w kierownictwie duchowym.

Dziś nadal staram się uczestniczyć
we Mszy św. dwa razy dziennie. Eucharystia jest największym cudem Bożej miłości i jestem Bogu wdzięczna,
że mogę w nim uczestniczyć, że mam
blisko do Kościoła, że zdrowie mi dopisuje. Chociaż często muszę się przełamywać, aby rano wstać, a wieczorem
jestem już zmęczona, i też nie chce
mi się wychodzić z domu, to nie rezygnuję z możliwości spotkania z moim
Panem, Królem i Zbawicielem. Chcę
przyjmować Go do swego serca, mówiąc Mu, że Go kocham, i pozwalając,
aby mnie coraz bardziej upodabniał do
Siebie, aby napełniał moje serce miłością, którą zaniosę innym, aby czynił
ze mnie narzędzie swojej łaski.
Barbara

